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Primăria vrea 
Sala Sporturilor
Există posibilitatea ca Sala Sporturilor 
„Horia Demian” să treacă în administra-
rea Primăriei?  Pagina 2

ECONOMIE

Sistem video 
obligatoriu la ITP
Toate staţiile autorizate de efectuare a Inspec-
ţiei Tehnice Periodice trebuie să aibă montat 
un sistem de înregistrare video.  Pagina 5

TIMP LIBER

Muzica live 
şi expoziţii la TIFF
Istoria, muzica şi infl uenţa marilor cine-
aşti asupra artei contemporane devin su-
biecte care vor condimenta programul 
TIFF 2018.  Pagina 7

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Accesul la internet şi bullyingul, 
noile pericole pentru copii

ACTUALITATE

Tânăra care şi-a ucis prietenele 
pe calea ferată va fi cercetată penal

Inspectoratul General al Po-
liţiei Române atrage atenţia a-
supra pericolelor care îi pân-
desc pe copii atunci când na-
vigează nesupravegheaţi pe in-
ternet, dar şi cu privire la fe-
nomenul de bullying cu care 
tot mai mulţi elevi se confrun-
tă, în special, în cadrul şcolii.

„Copiii sună la Telefonul Co-
pilului în special pentru situaţii 
în care ei se simt inconfortabil 
sau chiar agresaţi fi e în familie, 
fi e la şcoală, fi e de adulţi, fi e de 
semeni. (...) Copiii nu îşi mai 
doresc să mai meargă la şcoa-
lă, nu ştiu cum să reacţioneze 
şi atunci sună la consultanţii 
noştri care îi pot ajuta să aibe 
o reacţie. Cele mai frecvente ca-
zuri de bullying apar la şcoală”, 
a declarat psihoterapeutul An-
da Păcurar, supervizor în cadrul 
Telefonul Copilului.

Autorităţile atrag atenţia a-
supra rolului important pe ca-

re îl au părinţii în evitarea pe-
ricolului pe care internetul îl 
poate reprezenta pentru copii.

„Am constatat că sunt foar-
te mulţi copii care ne spun că 
părinţii lor nu ştiu ce fac ei 
pe internet, nu le cunosc pri-
etenii din mediul virtual. Mul-
ţi au spus că nu vorbesc cu 
părinţii pentru că nu i-ar in-
teresa, părinţii sunt foarte 
ocupaţi. Încercăm să-i deter-
minăm pe părinţi măcar o ju-
mătate de oră seara să îşi în-
trebe copiii ce au făcut în zi-
ua respectivă. Bullyingul este 
tot o problemă pe care o stu-
diem şi nu vrem să devină un 
fenomen. Nu avem o denumi-
re în Codul penal a infracţiu-
nii de bullying, este de fapt 
un cumul de infracţiuni, ame-
ninţare, şantaj, jigniri, vătă-
mae corporală", a declarat co-
misarul şef Ramona Dabija 
din cadrul Poliţiei Române.

Tânăra absolventă a Univer-
sităţii Tehnice din Cluj, care a 
provocat accidentul din Jibou, 
va fi  cercetată penal pentru uci-
dere din culpă. Poliţiştii şi pro-
curorii din Sălaj susţin că şofe-
riţa de 21 de ani nu a respectat 
semnalele la nivel cu calea fera-
tă, iar maşina pe care o condu-
cea a fost izbită de tren. În ur-
ma ciocnirii violente, cele patru 
prietene, cu care se afl a în auto-
turism, au murit.

Sanda Ungur, supravieţuitoa-
rea teribilului accident de la Ji-
bou se afl ă în continuare în spi-
tal, dar starea ei s-a îmbunătă-
ţit. Conform Spynews, tânăra a 
afl at că cele patru colege cu ca-
re se afl ă în maşină în timpul 
impactului şi-au pierdut viaţa.

Sanda Ungur nu îşi aminteş-
te nimic din cele întâmplate în 
momemntul producerii acciden-
tului, însă este în stare de şoc 
după ce a afl at despre decesul 

celorlalţi pasageri. Din cele cinci 
fete afl ate în maşină, ea este sin-
gură care a supravieţuit după ce 
maşină în care se afl au a fost iz-
bită violent de un tren.

Şoferiţa, împreună cu Sara, 
Mădălina, Maria şi Claudia se 
întorceau de la Cluj-Napoca, aco-
lo unde participaseră la festivi-
tatea de absolvire a Universită-
ţii Tehnice. Pentru că drumul 
DN1C era surpat în zona Pasu-
lui Mesteacăn, Sanda a decis să 
facă un ocol prin judeţul Sălaj 
pentru a ajunge la Baia Mare.

Cel mai probabil, din nea-
tenţie sau lipsă de experienţă, 
tânăra şoferiţă a traversat tre-
cerea la nivel cu calea ferată, 
deşi semnalele acustice şi lu-
minoase erau pornite. Locomo-
tiva a lovit cu putere partea din 
spate a maşinii, iari cele trei fe-
te, afl ate pe bancheta din spa-
te, au fost proiectate în afara 
autoturismului.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6303 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

220C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com
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IMAGINEA BUCURIEI. CFR, CAMPIOANĂ! CFR Cluj este noua campioană a României la fotbal. Într-o atmosferă 
de zile mari, ardelenii au celebrat câștigarea trofeului pe care îl așteptau de 6 ani și care vine la 10 ani 
de la primul succes în Liga 1. CFR a mai fost campioană a României la fotbal în 2008, 2010 şi 2012. 

POZA ZILEI

Emil Boc a fost și el sfătuit „să confiște” Pilonul II de pensii
Fostul premier Emil Boc a recunoscut că a avut pe masă propunerea de naționalizare a Pilonului II de pensii, dar a refuzat-o. Pagina 3

Liber la blocuri în Bună Ziua.
Cele din Borhanci, mai așteaptă
După ce Primăria Cluj-Napoca a primit de la Guvern strada Bună Ziua, Emil Boc 
anunță deblocarea proiectelor imobiliare și demararea lucrărilor pentru lărgirea 
străzii. În Borhanci se așteaptă construirea unui sens giratoriu și extinderea străzii 
Brâncuși, pentru a se da undă verde construcțiilor. Pagina 3

Fo
to

: 
C

o
sm

in
a

 M
Ă

C
IC

Ă
Ș

A
N



2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 22 mai 2018

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Zeci de şoferi prinşi băuţi 
la volan. Record de alcoolemii
Mai mulţi șoferi s-au ales cu dosare penale 
după ce au fost prinși băuţi la volan. De 
exemplu, poliţiștii din Turda cercetează un 
bărbat de 31 de ani din comuna mureșană 
Iclănzel pentru refuz de prelevare a mostre-
lor biologice după ce l-au depistat condu-
când sub infl uenţa băuturilor alcoolice. 
Testarea cu aparatul etilotest a scos în evi-
denţă faptul că bărbatul avea o concentra-
ţie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
motiv pentru care a fost condus la o unitate 
spitalicească pentru recoltarea de mostre 
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, 
dar acesta a refuzat prelevarea.
Duminică, un bărbat de 35 de ani, din 
Cluj-Napoca, depistat în trafi c sub infl uenţa 
băuturilor alcoolice, a produs un eveniment 
rutier cu soldat pagube materiale. Din cau-
za faptului că emana halenă alcoolică a fost 
testat cu aparatul etilotest. Rezultatul testă-
rii a indicat o valoare de peste 0,85 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.
De asemenea, poliţiștii Biroului Rutier Cluj 
au identifi cat pe strada Bistriţei un bărbat 
de 50 de ani, din Cluj-Napoca în timp ce 
conducea un autoturism deși se afl a sub in-
fl uenţa băuturilor alcoolice. Rezultatul tes-
tării cu aparatul etilotest a scos în evidenţă 
o valoare record de peste 1,30 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Faţă de bărbat, poliţiș-
tii au dispus reţinerea pentru 24 de ore. 
Poliţiștii din Turda cercetează un bărbat de 
51 de ani, din Turda după ce l-au depistat 
conducând sub infl uenţa băuturilor alcooli-

ce. Testarea cu aparatul etilotest a relevant 
faptul că acesta avea o concentraţie de pes-
te 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Poliţiștii din Huedin cercetează un bărbat 
de 48 de ani, din comuna Gârbău, după ce 
l-au depistat conducând sub infl uenţa bău-
turilor alcoolice. Acesta conducea un auto-
turism pe DN 1 E60. Testarea cu aparatul 
etilotest a relevant faptul că bărbatul avea 
o concentraţie de peste 0,90 mg/l alcool 
pur în aerul expirat.

Şi-a bătut iubita şi copilul 
de 11 luni după ce a băut bine
Poliţiștii Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla cer-
cetează în stare de arest preventiv pentru 
30 de zile un bărbat de 25 de ani din comu-
na Mintiu Gherlii pentru violenţă în familie.
“La data de 19 mai, în jurul orei 20.40, po-
liţiștii Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla au in-
tervenit, în urma unei sesizări, la domiciliul 
unei femei de 27 de ani, din comuna 
Mintiu Gherlii, pentru aplanarea unui con-
fl ict în familie. Femeia a reclamat că ea și 
copilul în vârstă de 11 luni sunt agresaţi de 
concubin său. La faţa locului a fost identifi -
cat agresorul în persoana unui bărbat de 
25 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, care 
fi ind sub infl uenţa băuturilor alcoolice, a 
agresat-o pe femeie și pe copilul lor de 11 
ani. Faptele de violenţă au avut loc în stra-
dă în prezenţa mai multor martori, adu-
când atingere ordinii și liniștii publice”, 
transmite IPJ Cluj.
Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar 
la data de 20 mai judecătorul pentru drep-

turi și libertăţi din cadrul Judecătoriei 
Gherla a emis pe numele bărbatului un 
mandat de arestare preventivă pentru 30 
de zile, acesta fi ind cercetat sub aspectul 
comiterii infracţiunilor de “violenţă în fami-
lie” și “tulburarea ordinii și liniștii publice”.

O tânără din Cluj, arestată 
în Braşov pentru furtul 
unor obiecte de lux
O tânără de 23 de ani, din judeţul Cluj, a 
ajuns în arestul IJP Brașov, în week-end, 
după ce a fost prinsă furând parfumuri și 
produse cosmetice de lux. Conform poliţiști-
lor, femeia nu este la prima faptă de acest 
gen și nici nu acţiona singură.
„Tânăra era într-un grup de infractori voia-
jori format din alte trei persoane cu vârste 
cuprinse între 21 și 28 de ani”, a explicat 
purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene 
Brașov, agent șef Gabriela Dinu, potrivit si-
te-ului mytex.ro. Potrivit poliţiștilor, clujean-
ca sustrăgea parfumuri și produse cosmeti-
ce scumpe din magazine de profi l afl ate în 
centre comerciale. După ce a fost prinsă fu-
rând și la Brașov, ea a fost reţinută pentru 
24 de ore și a fost propusă spre arestare 
preventivă. Judecătorul de drepturi și liber-
tăţi din cadrul Judecătoriei Brașov a admis 
sâmbătă propunerea de arestare preventivă 
formulată de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Brașov și a dispus arestarea in-
culpatei A.S.S. pe odurată de 30 de zile, re-
spectiv până pe 17 iunie inclusiv.
Decizia poate fi  contestată în termen de 48 
de ore de la pronunţare.

Pe scurt

Se vorbeşte tot mai des 

despre înfi inţarea la 

Cluj-Napoca a unui 

aşa-zis „complex sportiv 

naţional” în subordinea 

Ministerului Tineretului 

şi Sportului” care ar urma 

să deţină clădiri precum 

Sala Sporturilor „Horia 

Demian”, Sala de gimnas-

tică „Sonia Iovan”, hotelul 

Stadion şi câteva clădiri 

administrative.

După ce, prin martie, direc-

torului Direcţiei de Sport şi Ti-

neret Cluj, Ovidiu Chifor (con-

silier local PSD în perioada în 

care exista USL), spunea că ar 

exista şi o fază în care acest 

„Complex Sportiv Naţional” 

ar dori să se extindă luând din 

administrarea Consiliului Lo-

cal Sala Polivalentă şi din ad-

ministrarea Consiliului Jude-

ţean a Cluj Arena, primarul 

Emil Boc şi-a arătat disponibi-

litatea să preia Sala Sporturi-

lor „Horia Demian”.

„Eu ştiu că în proiectul ca-

re viza descentralizarea din 

2013 era prevăzută această 

componentă de a trece spre 

autorităţile judeţene şi locale 

această infrastructură sporti-

vă. Dacă proiectul de descen-

tralizare va fi  continuat, aces-

te instrumente sportive, aces-

te baze sportive, vor trece spre 

autorităţile judeţene şi locale. 

Eu cred că Sala Sporturilor Ho-

ria Demian ar fi  mult mai bi-

ne şi mai efi cient moderniza-

tă de către o autoritate locală 

sau judeţeană decât este acu-

ma. Am fost la meciul Potai-

ssa Turda cu AEK Atena. Nu 

e normal să nu ai o ventilaţie 

corespunzătoare în Sala Spor-

turilor Horia Demian. Atmo-

sfera era incendiară dar venti-

laţia era inexistentă. Geamu-

rile erau toate deschise. Un lu-

cru mic, dar care face diferen-

ţa mai ales la oaspeţii care vin 

să joace într-o asemenea sală. 

Autoritatea locală sau judeţea-

nă e mult mai aproape de pro-

blemă şi încearcă s-o rezolve 

decât o autoritate de la Bucu-

reşti. Eu îi înţeleg pe cei de la 

Direcţia Judeţeană de Sport. 

Ei dacă nu primesc bani de la 

minister, ce să facă săracii? Nu 

au posibilitatea să facă peste 

noapte o ventilaţie pe măsură 

sau să aibă aer condiţionat, 

ceea ce trebuie într-o sală de 

sport. Am văzut doar acest lu-

cru, în rest nu pot să spun că 

sala nu este întreţinută, este 

întreţinută, dar sunt lucruri ca-

re pot fi  îmbunătăţite, iar noi 

la nivel local dacă o ai în ad-

ministrare sau la nivel jude-

ţean noi suntem aici prezenţi 

la meciuri. Mi s-a spus «dom-

nule Boc nu vedeţi că e căldu-

ră?». Am transpirat şi eu la 

meci ca ei în Sala Sporturilor 

Horia Demian la meciul Potai-

ssa-AEK Atena, dar, din nefe-

ricire, nu am posibilitatea le-

gală să fi nanţez sau să moder-

nizez atâta vreme cât nu e în 

proprietatea sau administrarea 

Primăriei”, a spus Boc la o 

emisiunea la radio.

Reamintim că Sala Poliva-

lentă merge pe pierdere încă 

de la înfi inţare, iar Consiliul 

Judeţean a băgat în faliment 

Cluj Arena.

După Polivalentă,
Primăria vrea şi Sala Sporturilor
Primarul Emil Boc a vorbit despre posibilitatea ca Sala Sporturilor 
„Horia Demian” să treacă în administrarea Primăriei sau a Consiliului 
Judeţean, nemulţumit de felul în care clădirea este întreţinută.
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Emil Boc a recunoscut 

că a fost sfătuit, în perioa-

da în care era premier, 

să „confi şte” bani din 

pilonul doi de pensie.

„Eu sper să nu se întâm-

ple. E vorba de resursele fi -

nanciare ale cetăţenilor. Nici 

în cele mai grele vremuri de 

criză economică nu ne-am 

atins de pilonul doi de pen-

sii. Se blochează cotizaţia pâ-

nă la sfârşitul anului. Este o 

greşeală enormă, este un sem-

nal extrem de prost pe care 

România îl dă, şi eu vorbesc 

din perspectiva cetăţeanului 

şi a interesului public şi al 

investitorilor care se uită la 

această ţară cum evoluează. 

În anii grei de criză, în 2010, 

când nu aveam banii, când 

ni se închidea exerciţiul fi -

nanciar al zilei, pentru că de 

la plus opt la sută, creştere 

economică, ne-am dus la mi-

nus şapte la sută, în timp ce 

cheltuielile permanente ale 

statului crescuseră. În 2009, 

când am ajuns la minus şap-

te la sută, defi cit bugetar, dar 

cheltuielile statului au rămas 

ca şi când era o creştere eco-

nomică de plus opt şi un de-

fi cit de minus cinci. Şi atunci 

a trebuit să luăm nişte mă-

suri pentru a ne încadra în 

anumite prevederi bugetare”, 

a spus Emil Boc.

Fostul premier a mai pre-

cizat că a refuzat să naţiona-

lizeze pilonul doi de pensii, 

deoarece „am avut respect 

pentru banii pe care românii 

i-au acumulat din munca lor 

şi nu avem voie să îi tratăm 

din această perspectivă, ca un 

moft guvernamental”.

În vremuri de creştere eco-

nomică, a mai spus fostul 

premier, un Guvern respo-

nabil trebuie să ia măsuri 

pentru ca o eventuală criză 

mondială, care să nu ia ţara 

prin nepregătite.

„Şi noi am avut pe masă 

propunerea aceea de naţiona-

lizare a pilonului de pensii şi 

nu am luat această decizie 

pentru că e respectul faţă de 

banii pe care românii i-au acu-

mulat prin munca lor şi nu 

avem voie să tratăm ca un 

moft guvernamental. Este o 

greşeală. Guvernanţii trebuie 

să găsească alte soluţii. Sun-

tem în cea mai bună perioa-

dă de creştere economică de 

după 2006-2007. Nu poţi să 

îţi loveşti punctele tale tari 

din dezvoltarea economică. 

Iar pilonul de pensii este o ga-

ranţie, o siguranţă a vieţii că 

la momentul în care ajungi la 

vârsta în care nu mai poţi fi  

dinamic, activ, să ai resursa 

fi nanciară asigurată şi nu es-

te normal să te atingi de el, 

ca stat. În toată lumea când 

eşti pe creştere economică îţi 

iei măsuri pentru vremea rea. 

Când am avut vremuri bune 

în 2006-2007, nu ne-am pre-

gătit pentru vremuri mai re-

le, am păpat toţi banii, inclu-

siv din vânzarea BCR-ului, 

vreo 3.2 miliarde de euro, şi 

ne-am trezit în 2008 complet 

nepregătiţi. Acum, în vremuri 

bune, ar trebui să investim 

mult mai mult în ceea ce ne 

face competitivi şi rezistenţi, 

să ai mai mulţi bani în inves-

tiţii, nu să băgăm banii în con-

sum. În vremuri grele, trebu-

ie să ne pregătim şi să avem 

pilonii asiguraţi, competitivi-

tate, locuri de muncă. Nu es-

te altă formă de protecţie so-

cială în lumea asta decât cre-

area de locuri de muncă. Da-

că ai loc de muncă, ai şi bani 

pentru asigurarea de sănăta-

te, pensie, să te bucuri de via-

ţă. La Cluj, am aplicat bine a-

ceastă strategie, pentru că 

avem un şomaj sub unu la su-

tă”, a mai spus Boc.

Emil Boc sare la gâtul Guvernului: „Şi eu am avut pe masă 
propunerea de naţionalizare a pilonului II de pensii”

După ce Primăria 

Cluj-Napoca a primit îna-

poi strada Bună Ziua de 

la Guvern, primarul Emil 

Boc anunţă deblocarea 

proiectelor imobiliare şi 

demararea proiectului 

pentru lărgirea străzii. În 

Borhanci se aşteaptă con-

struirea unui sens girato-

riu şi extinderea străzii 

Brâncuşi pentru a se da 

undă verde construcţiilor.

Anul trecut, Primăria 

Cluj-Napoca dădea o lovitură 

dezvoltatorilor imobiliari din 

Bună Ziua sistând eliberarea 

autorizaţiilor de construire, 

din cauza încărcării foarte ma-

ri a trafi cului şi a imposibili-

tăţii de lărgire a străzii.

Bună Ziua se lărgeşte. 
În zonă apar şi sensuri 
giratorii

„Lucrurile încep să mear-

gă pe direcţia bunicică, aş spu-

ne eu. Pe Bună Ziua lucruri-

le pleacă într-o direcţie de li-

nie dreaptă. Acum urmează 

cadastrarea străzii, întabula-

rea ei şi imediat după aceea 

intrăm în Consiliul Local pen-

tru a putea trece la implemen-

tarea proiectului de lărgire a 

străzii Bună Ziua. În momen-

tul în care am intrat în Con-

siliul Local evident gradăm şi 

proiectele de investiţii pentru 

dezvoltarea lor multianuală 

conform planului de moder-

nizare a străzii. Pe româneş-

te spun: mult a fost, puţin mai 

este. Se vor debloca proiecte-

le imobiliare”, spune prima-

rul Emil Boc.

Anul trecut, municipalita-

tea a organizat o consultare 

publică referitoare la extinde-

rea şi modernizarea străzii şi 

a căutat cele mai bune solu-

ţii pentru descongestionarea 

trafi cului cu toate că Bună Zi-

ua se afl a în proprietatea Mi-

nisterul Transporturilor.

Potrivit viceprimarului 

Dan Tarcea, după moderni-

zare, strada Bună Ziua ar ur-

ma să aibă 3 benzi de circu-

laţie (2 dintre acestea cu sens 

de mers înspre Calea Turzii), 

pistă de biciclete, 2 trotuare 

(lăţime trotuar 2m, lăţime 

bandă carosabil 3,25m, pis-

tă biciclişti 2,25m).

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zonă, 

Primăria Cluj-Napoca mai a-

re în vedere şi amenajarea a 

2 sensuri giratorii: la intersec-

ţia străzilor Bună Ziua-Măce-

şului-Trifoiului şi la intersec-

ţia străzilor Calea Turzii-Mi-

hai Românul.

În iunie 2017, viceprima-

rul Clujului, Dan Tarcea, spu-

nea că Primăria a decis să nu 

mai elibere niciun fel de au-

torizaţii de construire pentru 

strada Bună Ziua.

„În momentul de faţă nu 

se mai emite niciun fel de au-

torizaţie pe strada Bună Zi-

ua pentru că este încărcată 

deja foarte mult şi până în 

momentul lărgirii străzii nu 

vom putea şi nu vom mai 

emite niciun fel de autoriza-

ţie de construire. Cele care 

au autorizaţii îşi urmează cur-

sul şi vor fi  fi nalizate pentru 

că studiul de trafi c care a fost 

făcut acolo a ţinut cont de 

acele autorizaţii de constru-

ire care au fost emise”, spu-

nea la acea vreme Tarcea.

„Stop joc” şi în Borhanci

Primăria a spus la începu-

tul anului “stop joc” construc-

ţiilor în cartierul Borhanci du-

pă ce studiile au arătat o de-

păşire cu 126% a trafi cului. 

Acum, primarul Emil Boc spu-

ne că după implementarea 

unui sens giratoriu şi lărgi-

rea străzii Brâncuşi se va da 

drumul la proiecte imobilia-

re. Boc e optimist şi spune că 

până în vară ar urma să fi e 

rezolvate toate aceste proble-

me. USAMV ar urma să ce-

deze Primăriei aproape un 

hectar de teren.

„Pe Borhanci mulţumesc 

USAMV pentru deschidere. 

Şi acolo suntem într-o fază 

nu la fel de avansată ca şi 

pe Bună Ziua, dar oricum 

pe direcţia corectă, când re-

uşim să lărgim intersecţia de 

la intersecţia Borhanci cu 

Romul Ladea şi cu Brâncuşi. 

Acolo ne blocăm. Degeaba 

dăm drumul la proiecte imo-

biliare că ajung oamenii să 

se blocheze la ieşirea din 

Borhanci. Urmează USAMV 

să facă procedurile legale de 

a acorda terenul pentru a se 

lărgi şi de a se crea un sens 

giratoriu acolo, deci sper că 

până la sfârşitul verii să poa-

tă fi rezolvată şi problema 

din Borhanci. Se va lărgi ie-

şirea în Brâncuşi şi va fi evi-

dent şi un sens giratoriu toc-

mai ca să permită corelarea 

cu celelalte străzi care sunt 

acolo: Brâncuşi, Fagului, Ro-

mul Ladea şi Borhanci”, a 

spus Boc.

Viceprimarul Dan Tarcea 

spunea în luna februarie că 

în zona Borhanci, toate 

PUZ-urile şi toate studiile de 

oportunitate sunt blocate “pâ-

nă nu se găsesc soluţii şi pâ-

nă nu se deblochează proiec-

tul centurii metropolitane şi 

până nu avem alte soluţii de 

a ieşi din cartier nu vom da 

drumul la niciun PUZ”.

Primăria dă undă verde proiectelor imobiliare 
în Bună Ziua. Cele din Borhanci, mai aşteaptă
Recent, Guvernul a aprobat trecerea străzii Bună Ziua în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

În Borhanci se aşteaptă construirea unui sens giratoriu şi extinderea străzii Brâncuşi pentru a se da undă verde construcţiilor

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca 
(iulie 2017)

 „Sunt cel puțin 10 
proiecte cu peste 200 
-300 de milioane de 
euro, care sunt blocate 
la această oră deoarece 
este necesară realizarea 
unor studii 
suplimentare de trafi c, 
ca să se coreleze cu 
centura metropolitană, 
pentru că nu se pot 
aproba. Sunt artere 
care au ajuns la capacitate maximă și dacă nu 
se descongestionează prin conexiunea cu centura 
metropolitană sunt și rămân blocate. Dacă nu se 
realizează această centură, Clujul se va bloca,
 atât din perspectiva dezvoltării economice, 
Âcât şi din perspectiva dezvoltării imobiliare. 
Portabilitatea actualelor artere e aproape de 
maximum. Pe Bună Ziua s-a închis, e aproape de 
maximum, e pe roşu. Dar ne apropiem de aceeaşi 
situaţie şi pe Borhanci, şi pe Soporului, şi pe 
Câmpului, şi în alte locuri. Dacă nu se realizează 
această centură, pur şi simplu studiile ne vor 
arăta că intrăm pe roşu“

Premierul Viorica Dăncilă spune că Pilonul II de pensie nu se va desfi ința
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MARŢI, 22 MAI 2018
Între orele 09:00-20:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Vasile Lupu între str. Arieșului și str. Iugoslaviei;

Între orele 09:00-15:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Scorţarilor între str. Gorunului și str. Crinului;
2. Str. Gorunului între str. Gorunului nr. 6 și str. Iazului;

Între orele 09:00 – 15:00
1. Localitatea Borşa;
Între orele 09:00 – 16:00
1. Localitatea Vaida Cămăraş;

MIERCURI, 23 MAI 2018
Între orele 09:00-15:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Arinilor; str. Tășnad; str. Porţile de Fier; str. Taberei; Ca-

lea Florești nr.2; 4; 6; 8;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le aco-
pere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

România a devenit bolna-

vul Europei în materia 

absorbţiei fondurilor 

europene. Scrisoarea 

doamnei Corina Creţu, 

Comisar European pentru 

Dezvoltare Regională, 

reprezintă expresia 

dimensiunii dezastrului 

şi a incapacităţii cuplului 

Dragnea-Tăriceanu 

de a guverna. 

Guvernul PSD-ALDE nu 

face altceva decât să acciden-

teze mortal fondurile euro-

pene destinate infrastructu-

rii. Ministrul Transporturilor, 

Lucian Şova, împreună cu 

Ministrul Fondurilor Europe-

ne, Rovana Plumb, continuă 

să îşi demonstreze ignoran-

ţa, privându-i pe români de 

o infrastructură modernă, la 

standarde europene. Lucian 

Şova conduce infrastructura 

pe contrasens şi îi împinge 

pe români în continuare la 

accidente rutiere. Statisticile 

alarmante care poziţionează 

România în topul negativ al 

UE cu privire la victimele în 

urma accidentelor rutiere îi 

lasă reci pe guvernanţii 

PSD-ALDE. La jumătatea pe-

rioadei de programare, Gu-

vernul PSD-ALDE “se laudă” 

cu absorbţia fondurilor euro-

pene pe proiecte de infra-

structură doar din proiectele 

începute în trecut, în perioa-

da 2007-2013. Pentru perioa-

da 2014-2020, 5.1 miliarde 

Euro au fost rezervate pen-

tru investiţiile în domeniul 

transportului, dar proiectele 

fazate însumează 1,7 miliar-

de de euro. Este absolut in-

explicabil cum într-o ţară ca-

re are nevoie stringentă de 

autostrăzi şi drumuri practi-

cabile, guvernanţii să îşi ba-

tă joc de banii europeni, sin-

gura salvare pe care o avem. 

Trădarea intereselor naţiona-

le şi acţiunile de sabotaj din 

partea acestei coaliţii de gu-

vernare vor arunca mai de-

parte România în epoca me-

dievală, fără drumuri, căi fe-

rate sau alte tipuri de infra-

structură.

Reacţia de la nivel euro-

pean a unui Comisar din 

aceeaşi familie politică ar 

trebui să stârnească îngrijo-

rări fiecărui cetăţean din Ro-

mânia a cărui viaţă este afec-

tată de incompetenţa 

PSD-ALDE. Să existe bani 

puşi la dispoziţie ţării tale 

de către Comisia Europea-

nă iar tu să îi ignori cu bu-

nă ştiinţă, reprezintă un act 

de trădare naţională şi sa-

botare a unei dezvoltări du-

rabile a României adusă în 

moarte clinică de ignoranţa 

şi indiferenţa guvernanţilor.

Din păcate, România riscă 

să ajungă o ţară minoră, că-

zută ruşinos la examenul de 

capacitate în faţa Europei, lo-

vită fi ind de epidemia înfrico-

şătoare a meningitei morale. 

Apreciez că se impune de în-

dată  demisia Ministrului Fon-

durilor Europene, Rovana 

Plumb şi a Ministrului Trans-

porturilor, Lucian Şova.”

„România trădată, România 
sabotată de Guvernarea PSD-ALDE!

Curtea Constituţională 

a României va dezbate pe 

19 iunie sesizarea lui 

Klaus Iohannis asupra 

Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, aceasta 

fi ind neclară şi contravine 

regulilor constituţionale 

referitoare la revizuirea 

Constituţiei, potrivit CCR.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a trimis, pe 18 mai, la Cur-

tea Constituţională, o sesiza-

re de neconstituţionalitate a-

supra Legii pentru modifi ca-

rea şi completarea Legii nr. 

3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a trimis la Curtea Con-

stituţională legea Referen-

dumului, unul dintre artico-

lele criticate fiind cel legat 

de data când este organizat.

„Distinct de considerentele 

din deciziile Curţii Constituţi-

onale şi având în vedere con-

ţinutul normativ al legii dedu-

se controlului de constituţio-

nalitate, chiar dacă aparent 

Parlamentul s-a plasat în limi-

tele constituţionale atunci când 

a decis ca toate referendumu-

rile de revizuire a Constituţiei 

să aibă loc în ultima dumini-

că a intervalului de 30 de zile 

prevăzut de art. 151 alin. (3) 

din Legea fundamentală, con-

siderăm că această soluţie le-

gislativă este limitativă şi lip-

sită de predictibilitate, plecând 

chiar de la premisa reţinută de 

Curtea Constituţională în De-

cizia nr. 47/2018, anume că 

„nimic nu împiedică Parlamen-

tul, ca în funcţie de circum-

stanţele concrete, să adopte o 

lege prin care să stabilească o 

altă dată pentru organizarea 

referendumului cuprinsă în in-

tervalul de 30 de zile amintit”, 

se arată în sesizarea trimisă de 

Klaus Iohannis la CCR.

CCR va dezbate pe 19 iunie sesizarea 
privind Legea Referendumului

Liviu Dragnea a amenin-

ţat luni „anumiţi ziarişti” 

şi „anumiţi cetăţeni” care 

au vorbit în ultimele zile 

despre o intenţie a 

Guvernului de a desfi inţa 

Pilonul II de pensii cu 

Codul Penal, care preve-

de până la 5 ani de închi-

soare pentru „comunica-

rea sau răspândirea (...) 

de ştiri, date sau infor-

maţii false„ care pun „în 

pericol securitatea naţio-

nală”, scrie hotnews.ro.

Când ziariştii l-au întrebat 

cum comentează informaţii-

le legate de o posibilă modi-

fi care a legislaţiei privind Pi-

lonul II de pensii, Dragnea a 

invocat faptul ca Ludovic Or-

ban „s-a specializat în a fa-

ce plângeri penale”.

„Prieteneşte, noi nu o să 

facem aşa ceva, dar am vă-

zut că dl Orban s-a speciali-

zat în a face plângeri pena-

le, zice aşa, articolul 278 din 

Codul Penal (n.r. în realitate 

e vorba de art 404): Comu-

nicarea sau răspândirea, prin 

orice mijloace, de ştiri, date 

sau informaţii false ori de do-

cumente falsifi cate, cunos-

când caracterul fals al aces-

tora, dacă prin aceasta se pu-

ne în pericol securitatea na-

ţională, se pedepseşte cu în-

chisoarea de la unu la 5 ani”.

Iar informaţiile privind o des-

fi inţare sau naţionalizare a 

Pilonului II de pensii pot „de-

stabiliza economic şi social 

România şi pot aduce atinge-

re securităţii naţionale”, a ar-

gumentat şeful PSD.

Întrebat concret la cine se 

referă, Dragnea a răspuns: „în 

anumite posturi de televiziu-

ne, anumiţi ziarişti, anumiţi 

cetăţeni vorbesc în ultimele 

zile de intenţia guvernului de 

a desfi inţa Pilonul II de pen-

sii, la asta m-am referit”.

La presiunile ziariştilor, 

Liviu Dragnea a susţinut că 

nu a „ameninţat” pe nimeni, 

ci doar a făcut o referire la 

„o prevedere în Codul Pe-

nal” şi la faptul că „există 

preşedinţi de partide” care 

au mai depus plângeri pe-

nale (o aluzie la iniţiativa 

lui Ludovic Orban), „ca nu 

cumva să vă treziţi cu plân-

geri penale”.

Ce le-a mai recomandat 

Dragnea ziariştilor: „vă rog 

să rămâneţi cât e posibil sau 

cât sunteţi lăsaţi ancoraţi în 

realitate şi în programul de 

guvernare”.

Dragnea ameninţă 
„prieteneşte” 
cu Codul Penal
Discuţiile contradictorii dintre politicieni pe tema 
Pilonului II de pensii continuă.

La presiunile ziariştilor, Dragnea a susţinut că nu a „ameninţat” pe nimeni
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Comunicat de Presă
Primăria Municipiului Turda vă invită la lansarea 

cărţii „FORMAREA ELITEI ORTODOXE DIN 
TRANSILVANIA, BANAT ȘI CRIȘANA LA SFÂRȘITUL 
SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL 
XX-LEA. STUDENŢI ROMÂNI DIN TRANSILVANIA, 
BANAT ȘI CRIȘANA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE A 
UNIVERSITĂŢII DIN CERNĂUŢI (1875-1918)” – Autor 
Prof. Dr. Răzvan Mihai Neagu

Evenimentul va avea loc marţi 22 mai 2018, ora 
16.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda.

Volumul va fi  prezentat de conf. univ. dr. Șerban 
Turcuș (Universitatea Babeș-Bolyai), prof. univ. dr. 
Sorin Șipoș (Universitatea din Oradea), CȘ II dr. Iosif 
Marin Balog (Institutul de Istorie ,,George Bariţiu’’ 
din Cluj-Napoca), dr. Horaţiu Bodale (Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca).

Evenimentul este organizat de Primăria Municipilui 
Turda și face parte din Calendarul activităţilor 
Centenarului Marii Uniri. Cartea dezbate problema 
formării intelectualităţii ortodoxe din Transilvania, 
Banat și Crișana la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului al XX-lea, fi ind prima lucrare care 
tratează acest subiect. Importanţa tematicii abordate 
este una deosebită mai ales că mulţi dintre foștii 
studenţii teologi de la Cernăuţi au participat la Marea 
Unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918.

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorulProgramul legislativ al 

Guvernului pe 2018 inclu-

de între altele, ca „priori-

tate legislativă”, un pro-

iect de lege pentru insti-

tuirea schemei de ajutor 

de stat „Împrumuturi fără 

dobândă pentru tineri”, 

menţionând că nu este 

nevoie ca tinerii benefi ci-

ari să aibă venituri.

Programul are ca scop 

„facilitarea accesului la fi-

nanţare pentru tinerii sub 

26 de ani care nu au un loc 

de muncă sau care sunt în 

perioadă studiilor”, valoa-

rea maximă a creditului fi-

ind de „40.000 de lei”, ara-

tă documentul citat.

Potrivit proiectului, garan-

ţia statului va fi  de 80% şi 

se va acorda „prin Fondul de 

Garantare” (cel mai proba-

bil, prin Fondul de Garanta-

re a Creditelor pentru IMM 

-n.n.) şi „nu este nevoie ca 

tinerii să aibă venituri”.

Acelaşi proiect mai pre-

vede că rata dobânzii va fi 

calculată după formula „RO-

BOR 3M plus 2%”, iar do-

bânda „este subvenţionată 

de stat”, durata creditului 

va fi de 5 ani.

„Destinaţia împrumutu-

lui va fi acoperirea nevoilor 

unui tânăr: educaţie, sănă-

tate, cultură, sport”, se mai 

arată în documentul guver-

namental. Iniţiator este – 

potrivit Programului Legis-

lativ – Secretariatul General 

al Guvernului.

Program legislativ: Guvernul va acorda împrumuturi 
fără dobândă tinerilor, chiar şi celor fără venit

Chiar dacă monedele din 

regiune au continuat să se 

deprecieze față de euro, în 

condițiile în care dolarul 

american a atins un maxim 

al ultimelor cinci luni față 

de un coș al principalelor 

valute, leul s-a apreciat 

comparativ cu euro.

Cursul monedei unice a 

scăzut de la 4,6303 la 4,6228 

lei, cel mai mic nivel înce-

pând cu  19 decembrie 2017, 

într-o ședință în care cotațiile 

au scăzut de la 4,631 – 4,623 

lei, la deschidere, până la 

4,617 lei. Tranzacțiile de la 

ora 14:00 se realizau în jurul 

valorii de 4,62 lei.

Menținerea pe apreciere 

a leului are în spate decizia 

BNR de a majora dobânda 

sa de politică monetară la 

2,50%, în condițiile în care 

infl ația a sărit la 5%. Măsu-

ra a avut darul, așa cum an-

ticipa guveranatorul Mugur 

Isărescu, fondurile specula-

tive care sunt interesate să 

obțină randamente cât mai 

mari. La aceasta s-au adău-

gat vânzările de valută la ca-

re recurg companiile expor-

tatoare cuintenția de a achi-

ta taxele și impozitele la bu-

getul de stat.

Intrările speculative de va-

lută s-ar putea micșora, în ca-

zul în care BNR va încetini în-

tărirea politicii sale monetare, 

dacă datele referitoare la 

evoluția PIB-ului din al doilea 

trimestru vor fi unele 

nemulțumitoare.

Pe de altă parte, BNR a ope-

rat din nou în piața monetară, 

de unde a atras depozite de la 

băncile comerciale în valoare 

de aproape de 6,2 miliarde lei, 

la o dobândă de 2,50%. Aceas-

ta a făcut ca indicii ROBOR să 

nu mai cunoască schimbări 

spectaculoase, cel la trei luni 

fi ind calculat la 2,72% iar cel 

la șase luni la 2,89%.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,9308 la 

3,8370 lei, valoare care se 

mai înregistra la jumătatea 

lui decembrie trecut.

Moneda elvețiană se 

tranzacționa pe piețele 

internaționale între 1,171 și 

1,176 franci/euro, astfel că me-

dia ei a urcat de la 3,9298 la 

3,9375 lei.

Moneda poloneză se depre-

cia față de euro la 4,292 – 4,313 

zloți iar cea maghiară la 318,2 

– 319,5 forinți.

Perechea euro/dolar a scă-

zut la 1,1717 – 1,1776 dolari, 

după ce Steven Mnuchin, secre-

tarul american al Trezoreriei, a 

afi rmat că „războiul comercial" 

dintre SUA și China se afl ă într-

o perioadă de așteptare. Indice-

le compozit al bitcoin calculat 

de Bloomberg a crescut de la 

8.229,58 dolari, vineri seară, la 

8.509, 71 dolari, ieri la prânz.

Sunt folosite date și 

informații disponibile până 

la ora 14:00.  (R.G.)

Euro a scăzut la minimul ultimelor cinci luni

Sistemul de înregistrare 

video pentru staţiile ITP 

din toată ţara este obligato-

riu începând de ieri, iar 

cele care nu vor avea mon-

tat şi în funcţiune un astfel 

de sistem riscă suspenda-

rea autorizaţiei tehnice, a 

anunţat, luni, Registrul 

Auto Român (RAR).

„Toate staţiile autorizate 

care nu vor avea montat şi 

în funcţiune sistem de înre-

gistrare video obligatoriu vor 

avea autorizaţia tehnică sus-

pendată de drept, conform 

prevederilor legale. RAR are 

posibilitatea tehnică infor-

matică să suspende în timp 

real autorizaţia”, precizează 

instituţia într-un comunicat.

Încă de la începutul lu-

nii mai 2018, Registrul Au-

to Român a verificat la ni-

vel naţional în staţiile ITP 

dotarea corespunzătoare/in-

stalarea sistemului de su-

praveghere video şi îndepli-

nirea tuturor funcţionalită-

ţilor impuse de lege.

Potrivit instituţiei, proce-

sul de verifi care a conformi-

tăţii instalării sistemului în 

staţiile ITP va continua şi 

după 20 mai, până când toa-

te cerinţele legale vor fi  în-

deplinite similar şi uniform 

de toate staţiile de ITP auto-

rizate la nivel naţional, re-

spectiv unghiurile de fi lma-

re trebuie să acopere exact 

aria vizată în supraveghere.

Ulterior, în procesul de 

autorizare/reautorizare a sta-

ţiilor de ITP, RAR va verifi -

ca din nou, în detaliu, dota-

rea şi menţinerea în funcţi-

une a sistemului video im-

pus cu asigurarea tuturor 

funcţionalităţilor iar acesta 

va fi  declarat/poziţionat co-

respunzător pe fl uxul de ITP 

(camere video, ecran de vi-

zualizare, DVR) al fi ecărei 

staţii spre a putea fi  verifi -

cat/comparat în activitatea 

de supraveghere/monitori-

zare ulterioară.

„Este important de pre-

cizat că întreaga activitate 

de ITP desfăşurată de staţi-

ile autorizate, inclusiv mo-

nitorizarea prin intermediul 

sistemului video, trebuie să 

se desfăşoare cu respecta-

rea de către operatorii eco-

nomici/persoanele autoriza-

te deţinătoare a acestor sta-

ţii, a legislaţiei privind pro-

tecţia datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie 

a acestor date”, se arată în 

document.

Potrivit RAR, condiţiile ce 

trebuie asigurate de staţiile de 

ITP în vederea înregistrării, 

prin intermediul unui sistem 

video, a activităţii efectuate 

pe linia de ITP, sunt prevăzu-

te la art. 10 alin. (91) din Ane-

xa OMT nr. 1.319/2016.

Astfel, staţia ITP trebuie să 

asigure, prin intermediul unui 

sistem video, înregistrarea ac-

tivităţii efectuate pe linia de 

ITP, înregistrare care trebuie 

păstrată pe o perioadă de 6 

luni de la data efectuării ITP. 

Aceste înregistrări vor fi  puse 

la dispoziţia RAR în scopul 

monitorizării activităţii de ITP.

Sistemul de înregistrare video 
pentru staţiile ITP, obligatoriu
Staţiile autorizate care nu vor avea în funcţiune sistem de înregistrare 
video obligatoriu vor avea autorizaţia tehnică suspendată de drept. 

Staţia ITP trebuie să asigure, prin intermediul sistemului video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP,

PIAŢA VALUTARĂ
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În după-amiaza zilei de 

duminică au sosit în 

Catedrala „Schimbarea la 

Faţă” din Cluj-Napoca, 

Relicvele Sfântului Anton, 

aduse din Padova, în 

Pelerinajul naţional prin 

toate Diecezele şi Eparhiile 

Bisericii Romano Catolice şi 

ale Bisericii Greco-Catolice 

din România.

Mai mulţi credincioşi l-au 

întâmpinat pe Sfânt în Cate-

drala clujeană. Mai întâi, du-

pă intrarea raclei cu moaştele, 

a fost un timp de rugăciune, 

cu binecuvântarea şi salutul 

Episcopului greco-catolic de 

Cluj-Gherla, PS Florentin, ca-

re a prezentat şi o scurtă bio-

grafi e a Sfântului Anton. 

A urmat o prezentare a 

pelerinajului şi a relicvelor, 

făcută de pr. franciscan Da-

niel, şi apoi, sute de credin-

cioşi au trecut, pe rând, prin 

faţa raclei pentru a cere mij-

locirea „Sfântului Minuni-

lor”. De la ora 18.00, în bi-

serica catedrală s-a celebrat 

Sfânta Liturghie, urmând ca, 

la încheierea celebrării, pro-

gramul de venerare şi rugă-

ciune să fi e reluat „atât cât 

vor fi  credincioşi în biseri-

că" – după cum a anunţat 

pr. vicar Anton Crişan.

Părinţii franciscani au pre-

gătit şi mici bileţele şi pixuri pe 

care le-au distribuit prin bise-

rică, pentru ca, cei care doresc, 

să-şi noteze intenţiile de rugă-

ciune. Bileţelele se pun într-o 

urnă şi, împreună cu racla, vor 

fi  duse la Padova şi depuse la 

mormântul Sfântului Anton un-

de fraţii franciscani se vor ru-

ga pentru aceste intenţii.

Credincioșii s-au închinat 
la moaștele Sfântului Anton

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Centrul Educaţional 

„Something New” din 

Cluj-Napoca ajută de 

mai bine de cinci ani 

copiii care provin din 

familii defavorizate. Îi 

învaţă că educaţia este 

importantă şi intră şi 

în contact cu ceea ce 

înseamnă cultura şi arta 

clujeană. Însă acum, 

copiii nu vor mai avea 

unde merge, fiindcă imo-

bilul în care îşi petrec 

după-amiezile va intra 

în curând în renovare.

Pe strada Paris, la numă-

rul 36 există o căsuţă în care, 

zi de zi, douăzeci de copii îşi 

petrec după-amiezile. În cur-

te, căţelul Oscar este bucuros 

de oaspeţi, iar psihopedago-

gii Laura Paşca şi Alina Pop 

se pregătesc să îi întâmpine 

pe copii. E linişte. Doar din 

când în când se aude vocea 

vreunui muncitor de la blo-

cul care se construieşte în 

apropiere. Copiii încă sunt la 

şcoală, însă după ore, vor ve-

ni ţintă la Centrul Educaţio-

nal „Something New”, unde 

vor învăţa cât este de plăcut, 

de fapt, să înveţi.

O şansă pentru copiii 
care provin din familii 
defavorizate

În clădire, totul este mic. 

Scaunele, măsuţele, o tablă ca-

re te îndeamnă, cu cretă colo-

rată, să zâmbeşti. Peste tot sunt 

jocuri, jucării, creioane, cărţi. 

Toate aşteaptă cele 20 de sufl e-

te care au vârste între 6 şi 15 

ani să vină să le folosească. 

Sunt 20 de copii a căror părinţi 

nu le pot oferi acces la medi-

taţii, la o excursie, la o piesă 

de teatru. Din acest motiv, din 

2013, copiii care provin din fa-

milii defavorizate vin aici, pen-

tru un strop de zâmbet, de spe-

ranţă, de cultură şi artă. Orga-

nizaţia Creştină „Something 

New” este o asociaţie fără scop 

lucrativ a căror activitate repre-

zintă un ajutor constant oferit 

familiilor a căror venituri sunt 

prea mici pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor.

„Noi suntem un afterschool 

pentru copiii care provin din 

familii defavorizate. Ei vin du-

pă şcoală, îşi fac temele, iar 

vinerea participă la activităţi 

extra. Facem ateliere de crea-

ţie, teatru de păpuşi, jocurile 

copilăriei, ieşim prin parc, mer-

gem la fi lm, mâncăm, mergem 

la teatru. Fie sunt familii mo-

noparentale, fi e părinţii sunt 

divorţaţi, iar copiii stau cu bu-

nicii sau pur şi simplu sunt 

ambii părinţi, dar veniturile 

nu sunt sufi ciente încât să le 

permită să participe la diferi-

te evenimente culturale şi ar-

tistice, pe lângă cele educaţi-

onale. Fiindcă noi încercăm să 

îi introducem şi în lumea cul-

turală şi artistică pe copii. Noi 

organizăm în fi ecare vară şi 

tabere, iar anul acesta ne-am 

decis să luăm mai mulţi copii 

din mediul rural, aşa că am 

sunat prin satele din judeţul 

Cluj ca să găsim copii care nu 

îşi permit şi să găsim sponsori 

pentru fi ecare copil”, a expli-

cat Laura Paşca, unul dintre 

psihopedagogii care lucrează 

cu micuţii.

Tentaţia de a abandona 
şcoala dispare

Abandonul şcolar este un 

fenomen des întâlnit, mai 

ales în rândul elevilor care 

provin din familii cu posi-

bilităţi reduse. Însă frecven-

tarea centrului de zi i-a aju-

tat pe mulţi dintre ei să re-

alizeze cât este, de fapt, de 

importantă educaţia.

„Este provocator, intere-

sant să lucrăm cu ei. Fiind-

că, în general, copiii care 

provin din familii defavori-

zate au probleme educaţio-

nale sau au tendinţa să aban-

doneze şcoala. Şi atunci, im-

plicit, absenţele aduc nişte 

lacune, aşa că apar şi difi-

cultăţi de învăţare sau dez-

interes, motivaţii, deşi aici 

e o muncă titanică. Dar când 

au ajuns la centru au des-

coperit alte metode de a în-

văţa şi au găsit nişte oameni 

dispuşi să îi ajute. Aşa au 

realizat că e plăcut să înve-

ţe”, a explicat Alina Pop, alt 

psihopedagog.

În căutarea 
unei alte case

De cinci ani de zile, cen-

trul de zi funcţionează tot 

pe strada Paris, la numărul 

36. Din păcate, în curând, 

ONG-ul va rămâne fără un 

loc unde să îşi desfăşoare 

activitatea, fiindcă proprie-

tarul doreşte să reabiliteze 

clădirea. Însă psihopedago-

gii nu doresc să întrerupă 

legătura cu cei mici, ca să 

nu îi piardă.

„Noi funcţionăm din 2013 

şi de atunci tot aici am func-

ţionat şi în decurs de o lună 

va fi  nevoie ca clădirea să fi e 

consolidată, aşa că noi ar tre-

bui să ne mutăm. Şi suntem 

în căutare de un loc unde am 

putea să ne continuăm acti-

vităţile cu copiii, fi indcă nu 

am vrea să le sistăm. Stăm 

cu chirie şi proprietarul vrea 

să consolideze, mai ales că e 

nevoie. De când ne-am mu-

tat s-au tot făcut modifi cări. 

Am vrea să găsim un spaţiu 

relativ bun, în care să nu fi e 

nevoie de atât de multe re-

novări. Unde suntem acum 

este o zonă foarte bună, cen-

trală, accesibilă pentru fi eca-

re cartier de unde pot să vi-

nă uşor copiii”, au declarat 

reprezentanții ONG-ului.

Până acum, din păcate, 

nu au găsit alt loc în care 

să se întâlnească, să înveţe 

şi să se joace cu cele două-

zeci de suflete.

Şi copiii familiilor defavorizate 
au şansa la cultură şi artă
Micuţii merg cu drag, dar în curând nu vor mai avea o clădire la care să ajungă.

La centrul de zi „Something New” merg 20 de sufl ete Copiii își fac temele, se joacă și intră în contact cu cultura
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Concertele de jazz, funk, 

rock şi electro-pop se vor 

ţine lanţ şi în acest an la 

Casa TIFF, iar lucrările 

unora dintre cei mai apre-

ciaţi artişti autohtoni vor 

putea fi  admirate în 

cadrul expoziţiilor şi 

instalaţiilor găzduite de 

spaţiile-partenere.

Duminică, pe 27 mai, clu-

jenii de la FUNKorporation ofe-

ră publicul cu un cocktail efer-

vescent de piese cu cadenţe 

funky, mustind de başi bine 

plasaţi, voci incredibile, riffuri 

catchy de chitară, detalii stră-

lucitoare din saxofon şi trom-

bon, toate aranjate bogat, cu 

poftă, fi erbinte, începând cu 

ora ora 21:00, la Casa TIFF. În 

aceeaşi atmosferă de sărbătoa-

re, pe 28 mai, de la ora 21:00, 

legendara trupă Cuibul, înfi in-

ţată în urmă cu 25 de ani în 

Republica Moldova, revine în 

România pentru a oferi iubi-

torilor de muzică o porţie ge-

neroasă de acustic funk.

Proiecţii speciale

Cu peste 200 de concerte-

în doar primii 6 ani de activi-

tate, timişorenii de la Jazzy-

BIT au bifat deja câteva din-

tre cele mai mari festivaluri 

de jazz din lume şi s-au făcut 

auziţi în 9 ţări, pe 2 continen-

te. Trio-ul loud jazz premiat 

în competiţii de renume va 

seduce publicul cu o combi-

naţie energică de jazz şi rock, 

presărată pe alocuri cu blues, 

latin şi funk, miercuri seară, 

pe 30 mai, de la ora 21:00.

Surprinzători şi nonconfor-

mişti, inventatorii mlazz-ului 

(jazz de mlaştină) pun stăpâni-

re pe Casa TIFF joi, pe 31 mai, 

de la ora 21:00. Într-o atmosfe-

ră de dark jazz, trupa Exit Oz 

va interpreta live piese cu infl u-

enţe tradiţionale, punk şi free 

jazz. Tot de pe scena undergro-

und vor sosi la Cluj şi liliecii de 

la Dimitri’s Bats, formaţia alter-

nativă recent înfi inţată, care ne 

va inspira cu un sound elec-

tro-pop sâmbătă, pe 2 iunie, de 

la ora 21:00. Biletele pentru con-

certele găzduite de Casa Tiff pot 

fi  achiziţionate online pe tiff.

eventbook.ro sau prin aplicaţia 

ofi cială a festivalului.

Casa TIFF este şi gazda a 

trei proiecţii speciale. Nussbaum 

95736 al clujeanului Csibi Laszlo 

spune povestea singurului su-

pravieţuitor al familiei lui László 

Nussbaum, deţinutul nr. 95736 

de la Auschwitz-Birkenau şi va 

fi  proiectat marţi, 29 mai, de la 

ora 21:30. Imediat după acesta 

va urma scurtmetrajul Pânda 

(The Wait), o proiecţie realiza-

tă în parteneriat cu WWF. In-

spirat de tragedia de la Colec-

tiv, Coborâm la prima, debutul 

în regie a lui Tedy Necula, es-

te în programul Casei TIFF vi-

neri, 1 iunie, ora 21:30.

Ampla retrospectivă pe care 

TIFF.17 i-o dedică legendarului 

regizor Ingmar Bergman cu oca-

zia împlinirii a 100 de ani de 

naşterea acestuia, include şi ex-

poziţia Ingmar Bergman and his 

legacy in fashion and art, găz-

duită de Muzeul de Artă. O se-

lecţie de fotografi i şi materiale 

multimedia îl prezintă pe ma-

rele regizor şi patru dintre cele 

mai importante fi lme ale sale, 

dezvăluind puternica infl uenţă 

pe care Bergman, în calitatea sa 

de producător de fi lm emble-

matic şi trendsetter reticent, a 

avut-o asupra modei şi artei. 

Vernisajul va avea loc pe 26 mai, 

ora 17:00, iar expoziţia va fi  des-

chisă vizitatorilor pe toată du-

rata festivalului.

Călătorie prin istoria 
comunismului

Artiştii momentului sunt şi 

ei prezenţi în TIFF 2018 cu ce-

le mai recente proiecte. “Parti-

dul te vrea tuns”, un proiect al 

Asociaţiei Forum Apulum, pro-

pune o călătorie vizuală prin 

istoria comunismului din Ro-

mânia, dedicată păstrării me-

moriei şi combaterii miturilor, 

propusă de. În cadrul vernisa-

jului programat sâmbătă, pe 26 

mai, de la ora 18:00, în H33, 

va fi  lansat şi Ghidul ilustrat al 

comunismului românesc, o is-

torie incomodă a celor 50 de 

ani de dictatură, ilustrată de ar-

tişti autohtoni consacraţi. Dan 

Perjovschi, Saddo, Ana Kun, 

Livia Coloji, Răzvan Cornici, 

George Roşu, Andreea Ilisăi, 

Dragoş Boţcău şi Bogdan Topîr-

ceanu sunt cei care şi-au oferit 

voluntar munca pentru acest 

ghid. Istoria României este şi 

tema expoziţiei de fotografi e 

găzduită de Muzeul de Artă,între 

25 mai şi 3 iunie. Photo Histo-

ria include o colecţie unicat de 

fotografi i de epocă din prima 

jumătate a secolului XX, expu-

se în cadrul secţiunii care ce-

lebrează Centenarul Marii U-

niri la TIFF 2018.

Două expoziţii multimedia 

aparţinând unor artişti din ge-

neraţii diferite, respectiv Ale-

xandru Antik Sándor şi Paul 

Mureşan, sunt aduse laolaltă 

în spaţiile Galeriei Quadro 21, 

între 28 mai şi 3 iunie Numi-

torul comun între cele două 

proiecte „Latent diagrams” de 

Antik şi „Ai de capu’ meu” de 

Mureşan este întrebuinţarea u-

nei multitudini de instrumen-

te (animaţie, video, digital art, 

instalaţie, sunet, desen) pentru 

a da naştere unor metafore a 

modului în care omul funcţio-

nează şi se raportează la el în-

suşi şi la lumea înconjurătoa-

re. Publicul îi va întâlni pe cei 

doi artişti la vernisajul programt 

luni, pe 28 mai, de la ora 18.00.

Pe 29 mai, de la ora 

18:00,iubitorii de fotografi e 

vor avea ocazia să-l întâlneas-

că pe regizorul Dragoş Han-

ciu, autorul unui studiu vizu-

al despre migraţie, identitate 

şi dor de casă, prezentat la 

TIFF în cadrul expoziţiei Ho-

metown. În aceeaşi zi, Mir-

cea Albuţiu îşi dă întâlnire cu 

publicul la vernisajul expozi-

ţiei de fotografi e documenta-

ră Khozyain, inspirată de po-

vestea unui cazac izolat, de 

40 de ani, într-o comunitate 

a ruşilor lipoveni din Delta 

Dunării. Lucrările celor doi 

artişti vor putea fi  admirate 

zilnic, la Galeriile Minerva.

Muzica live şi expoziţii, 
în programul fiecărei zile la TIFF 2018
Istoria, muzica şi influenţa marilor cineaşti asupra artei contemporane devin subiectele evenimentelor 
speciale care vor condimenta programul celei de-a 17-a ediţii a TIFF.

Lucrările unora dintre cei mai apreciaţi artişti autohtoni vor putea fi  admirate în cadrul expoziţiilor

„Foxtrot”, drama contro-

versată inspirată de con-

fl ictul israeliano-palesti-

nian, va deschide TIFF 

2018 în prezenţa regizoru-

lui Samuel Moaz, urmând 

să ajungă în cinematogra-

fele din România înce-

pând cu 8 iunie.

„Foxtrot este poate unul 

dintre cele mai bune fi lme 

din ultimul an. La scurtă vre-

me de la lansarea în cadrul 

festivalului de la Veneţia, fi l-

mul şi-a câştigat locul în is-

torie. Povestea lui Samuel 

Moaz, care îi are în centrul 

acţiunii pe soldaţii, taţii şi fi -

ii naţiunii este una amuzan-

tă, tragică – şi una care nu 

ia prizonieri”, potrivit unui 

comunicat transmis luni.

Filmul spune povestea unei 

familii destrămate în urma dis-

pariţiei tragice a fi ului plecat 

la război. Momentele de co-

medie neagră, episoadele cu 

soldaţi israelieni plictisiţi de 

misiunea lor în mijlocul deşer-

tului şi secvenţele care îi sur-

prind muşamalizând moartea 

unor tineri palestinieni au scan-

dalizat Guvernul Israelian. Ofi -

cialii statului au aplaudat de-

cizia Academiei Americane de 

Film de a nu include titlul pe 

lista scurtă a nominalizărilor 

pentru Cel mai bun fi lm stră-

in. Revolta a continuat până 

la boicotarea evenimentului de 

deschidere a Festivalului de 

Film Israelian din Paris, în ca-

drul căruia a fost inclusă pro-

iecţia cu „Foxtrot”.

„Einstein spunea despre 

coincidenţă că este modul lui 

Dumnezeu de a rămâne ano-

nim. Foxtrot reprezintă dan-

sul unui om cu propria soar-

tă. Este o parabolă fi losofi că 

ce încearcă să deconstruiască 

acest concept vag, 'soarta', 

printr-o poveste despre tată şi 

fi u. Ei sunt departe unul de 

celălalt, dar, în ciuda acestei 

distanţe şi a separării totale 

dintre ei, aceştia îşi schimbă 

reciproc soarta. Provocarea pe 

care mi-am asumat-o pentru 

mine însumi a fost să tratez 

decalajul dintre lucrurile pe 

care le putem controla şi ce-

le care nu ţin direct de con-

trolul nostru. Structura unei 

tragedii greceşti în trei sec-

venţe mi s-a părut o platfor-

mă ideală pentru a-mi reda 

ideea”, spune regizorul Samu-

el Moaz, potrivit comunica-

tului, despre fi lm.

După premiera din cadrul 

Festivalului de Film de la Ve-

neţia, fi lmul „Foxtrox” a câş-

tigat imediat o mare parte din 

public, dovada fi ind nume-

roasele premii cu care se poa-

te lăuda deja – 16 premii, 

acompaniate de 14 nomina-

lizări. Cineastul Samuel Maoz 

şi-a câştigat renumele inter-

naţional încă de la debutul 

în lungmetraj cu „Lebanon” 

(2009), fi lm ce a fost prezent 

la TIFF şi ulterior distribuit 

de Transilvania Film în cine-

matografe. De asemenea, „Le-

banon” a fost prima produc-

ţie israeliană premiată cu Le-

ul de Aur la Veneţia.

Cineastul Samuel Maoz 

şi-a câştigat renumele inter-

naţional încă de la debutul 

în lungmetraj cu „Lebanon” 

(2009), care a fost prima pro-

ducţie israeliană premiată cu 

Leul de Aur la Veneţia. În 

2010, „Lebanon” a fost pre-

zentat şi la TIFF, când Maoz 

s-a afl at pentru prima dată 

la Cluj ca membru al juriu-

lui internaţional.

Samuel Maoz va fi  la Ga-

la de deschidere TIFF.17 ală-

turi de o parte din echipa fi l-

mului, prezenţa acestora fi -

ind doar una dintre surpri-

zele pregătite de organiza-

tori pentru miile de specta-

tori din Piaţa Unirii.

Ediţia din acest TIFF va avea 

loc între 25 mai şi 3 iunie.

„Foxtrot”- filmul de deschidere a TIFF, în cinematografe din 8 iunie
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Nicolas Maduro a fost reales 

în funcţia de preşedinte al 

Venezuelei pentru un nou 

mandat de şase ani, după ce 

a obţinut 67.7% din voturile 

alegătorilor, a anunţat, luni, 

Consiliul Electoral din 

Venezuela, relatează site-ul 

postului CNN.

Rata de participare a fost de 

numai 46%, faţă de 80% cât a 

fost în cadrul precedentelor a-

legeri prezidenţiale desfăşura-

te în anul 2013.

Pe locul secund în preferin-

ţele alegătorilor s-a clasat Henri 

Falcon care a obţinut 21% din 

voturi, urmat de Javier Bertucci 

cu 10% din sufragii.

Opoziţia din Venezuela a 

boicotat alegerile desfăşura-

te duminică, considerându-le 

nelegitime.

Statele Unite au anunţat că 

nu vor recunoaşte rezultatul ale-

gerilor prezidenţiale de dumini-

că şi că vor impune noi sancţi-

uni împotriva regimului condus 

de Maduro. Anterior, Argentina, 

Brazilia, Chile, Columbia, Mexic 

şi Peru au condamnat decizia de 

organizare a alegerilor anticipa-

te şi au avertizat că este posibil 

să nu recunoască rezultatele scru-

tinului prezidenţial.

Venezuela se confruntă cu 

grave probleme economice din 

cauza infl aţiei galopante şi scă-

derii preţului petrolului, iar a-

ceastă situaţie a condus la am-

ple proteste împotriva preşe-

dintelui Nicolas Maduro, sol-

date cu decesul a peste o su-

tă de manifestanţi.

Aproape 1 milion de per-

soane au emigrat din Venezu-

ela între 2015 şi 2017, potrivit 

datelor ONU, din cauza degra-

dării situaţiei economice din 

această ţară.

Nicolas Maduro a câştigat 
alegerile din Venezuela

Muntenegru ia în calcul 

ridicarea unui gard la gra-

niţa cu Albania cu scopul 

de a opri imigraţia ilegală, 

a declarat, duminică, 

Vojislav Dragovic, şeful 

Departamentului pentru 

Supravegherea Frontierei 

de Stat din Muntenegru, 

informează site-ul agenţitei 

de presă Reuters.

În ultimii ani, Muntenegru 

s-a confruntat cu o creştere 

masivă a numărului de imi-

granţi care îi tranzitează teri-

toriul pentru a ajunge în ţări-

le bogate din Uniunea Euro-

peană. Anual, mii de imigranţi 

din Africa şi Orientul Mijlociu 

încearcă să ajungă în cele mai 

dezvoltate state europene fo-

losindu-se de de noua rută din 

Balcani, care traversează Gre-

cia, Albania şi Muntenegru.

„În cazul unui fl ux mai ma-

re de imigranţi, am putea ri-

dica un gard de sârmă ghim-

pată la graniţa cu Albania”, a 

declarat Dragovic.

Ofi cialul muntenegrean a 

adăugat că autorităţile alba-

neze refuză în repetate rân-

duri să accepte imigranţi re-

trimişi de Muntenegru, în po-

fi da unui acord bilateral de 

readmitere.

Muntenegru ridică un gard 
la graniţa cu Albania

Ambasadorul palestinian în 

România, Fuad Kokaly, 

rechemat recent la 

Ramallah, a declarat, într-

un interviu pentru 

Mediafax, că decizia 

Guvernului român de a 

adopta un memorandum 

privind relocarea ambasa-

dei este surprinzătoare şi 

că întotdeauna vor exista 

interese în politică.

„Toţi ambasadorii palestini-

eni din ţările europene care au 

participat la deschiderea amba-

sadei SUA la Ierusalim au fost 

rechemaţi la Ramallah”, expli-

că ambasadorul Statului Pales-

tina la Bucureşti, Fuad Kokaly.

Diplomatul a fost rechemat 

în data de 16 mai şi nu a re-

venit în România nici la a-

ceastă dată.

Cât priveşte intenţia ofi cia-

lilor români de a muta amba-

sada de la Tel Aviv la Ierusa-

lim, ambasadorul spune că es-

te o decizie surprinzătoare, în 

contextul relaţiilor vechi dintre 

cele două state.„Intenţia de a 

muta Ambasada României la 

Ierusalim este o acţiune care 

încalcă dreptul internaţional, 

rezoluţiile Consiliului de Secu-

ritate al ONU, Convenţiei a Pa-

tra de la Geneva, deciziile Co-

misiei Europene şi, în general, 

toate tratatele care guvernează 

relaţiile dintre state”, mai spu-

ne Fuad Kokaly.

„Toţi ambasadorii palestini-

eni din ţările europene care au 

participat la deschiderea amba-

sadei SUA la Ierusalim au fost 

rechemaţi la Ramallah. Chiar în 

timpul festivităţilor de la Ieru-

salim, au fost ucişi 60 de pales-

tinieni şi răniţi peste 2700, în 

aproape 1400 dintre victime s-

a tras cu muniţie reală. Ziua de 

14 mai 2018 va rămâne mereu 

o zi de doliu pentru poporul pa-

lestinian. Consider esenţial ca 

publicul român să ştie aceste 

lucruri, însuşi domnul preşedin-

te Iohannis şi-a manifestat soli-

daritatea cu victimele acestei 

tragedii şi îi mulţumim pentru 

acest gest nobil”, a mai spus 

acesta.

Ambasadorul Palestinei: 
Nu voi recomanda 
o rupere de România

Nord-irlandezii ar vota în 

proporţie covârşitoare în 

favoarea rămânerii în 

Uniunea Europeană dacă 

s-ar organiza un referen-

dum asupra acordului fi nal 

privind Brexit-ul, potrivit 

unui sondaj de opinie citat 

luni de cotidianul britanic 

The Guardian.

La referendumul din 2016, 

în Irlanda de Nord 56% din-

tre votanţi s-au pronunţat 

pentru rămânerea Marii Bri-

tanii în UE, iar 44% pentru 

ieşirea din Uniune.

Între timp, sprijinul faţă de 

ieşirea din blocul comunitar a 

scăzut cu 13% procente, ajun-

gând la 31%, o situaţie ce sub-

minează poziţia fermă a Par-

tidului Democratic Unionist în 

favoarea Brexit-ului. De altfel, 

la doi ani de la referendum, 

sprijinul faţă de rămânerea în 

UE a crescut la 69%.

„Proporţia celor care vor 

rămânerea (în UE) a crescut 

de la referendumul din 2016 

pentru că mai mulţi oameni 

au devenit conştienţi de posi-

bilele costuri şi inconvenien-

te ale ieşirii din UE, în calita-

te de cetăţeni şi ca angajaţi 

sau angajatori”, a comentat 

Brendan O'Leary, profesor de 

ştiinţe politice la Queen's U-

niversity din Belfast.

Sondajul a indicat, de a-

semenea, un nivel semnifi-

cativ de sprijin pentru pro-

teste împotriva oricăror con-

troale la graniţa dintre pro-

vincia britanică Irlanda de 

Nord şi Republica Irlanda, 

mai ales în rândul catolici-

lor, majoritari în comunită-

ţile de la frontieră.

Sprijinul pentru Brexit a scăzut puternic în Irlanda de Nord

Deşi decizia Tribunalului 

din Leipzig viza în mod 

direct doar două oraşe 

(Dusseldorf şi Stuttgart), 

care puteau pune în practi-

că astfel de interdicţii, hotă-

rârea curţii deschidea calea 

pentru ca şi alte oraşe din 

Germania să introducă 

restricţii pentru utilizarea 

automobilelor diesel.

În motivaţia de 30 de pa-

gini publicată vineri, Tribuna-

lul administrativ federal din 

Leipzig a precizat că nu ar tre-

bui să existe perioade de gra-

ţie pentru introducerea inter-

dicţiilor de circulaţie. „Astfel 

de restricţii nu merg dincolo 

de alte interdicţii care sunt jus-

tifi cate de legislaţia rutieră şi 

pe care automobiliştii trebuie 

să le accepte”, apreciază Tri-

bunalul administrativ federal.

Introducerea cu efect ime-

diat a unor interdicţii de cir-

culaţie cu privire la drumuri-

le sau secţiuni de drum im-

portante ar fi  legitimă şi ar 

putea afecta toate modelele, 

exceptând cele care îndepli-

nesc standardele de emisii Eu-

ro-6, se arată în motivaţia tri-

bunalului. Pentru zonele me-

tropolitane mai mari, care cu-

prind mai multe drumuri şi 

străzi, tribunalul a recoman-

dat o implementare treptată 

a interdicţiilor, începând cu 

automobilele diesel mai vechi 

care îndeplinesc standardele 

de emisii Euro-4.

Această decizie este ultima 

acţiune de reglementare care 

vine ca urmare a scandalului 

dieselgate care a izbucnit în 

2015 când Volkswagen a recu-

noscut că a manipulat emisii-

le poluante ale automobilelor 

echipate cu motoare diesel.

Săptămâna trecută, mier-

curi, autorităţile din Hamburg, 

al doilea cel mai populat oraş 

din Germania, au anunţat că 

au început să amplaseze mar-

caje rutiere prin care să pună 

în aplicare interdicţia de cir-

culaţie a automobilelor diesel 

mai vechi iar autorităţile lo-

cale se aşteaptă ca restricţiile 

să intre în vigoare de la fi ne-

le acestei luni.

Construcţii europeni au in-

vestit sume importante în mo-

toarele diesel. Decizia Germa-

niei de a permite oraşelor să 

interzică circulaţia automobi-

lelor diesel mai vechi ar pu-

tea avea implicaţii ample pen-

tru viitorul industriei auto.

Un tribunal german a decis 
că oraşele pot interzice 
automobilele diesel
În luna februarie a acestui an, Tribunalul administrativ federal 
din Leipzig a decis că interzicerea accesului autovehiculelor diesel 
în centrul oraşelor este legală, în anumite condiţii.

Interzicerea circulaţiei mașinilor diesel mai vechi ar putea avea implicaţii pentru viitorul industriei auto
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Teoria conform căreia 

ar exista o planetă uria-

şă, nedescoperita încă, 

în sistemul nostru solar, 

a fost lansată în 2016.

În anul 2016, astronomii 

Konstantin Batygin şi Micha-

el Brown de la Institutul de 

Tehnologie California au lan-

sat ipoteza existenţei unei 

uriaşe planete, care se afl a 

foarte departe de noi, dinco-

lo de Neptun.

Planeta ar fi de 10 ori 

mai mare ca Pământul, dar 

nu poate fi observată direct 

pentru că se afla la limita 

exterioară a sistemului nos-

tru solar, potrivit yoda.ro.

Dar existenţa ei este suge-

rată de orbitele ciudate, inex-

plicabile, ale unor planete pi-

tice din această regiune. Re-

cent, o nouă descoperire vi-

ne în sprijinul acestei teorii.

David Gerdes şi Juliette 

Becker, astronomi la Univer-

sitatea din Michigan, au pu-

blicat un studiu despre orbi-

tă foarte stranie a unui corp 

ceresc afl at la marginea siste-

mului nostru solar.

Corpul ceresc numit 2015 

BP519 are o orbită înclinată 

la 54% deasupra planului sis-

temului solar. Este ceva com-

plet nefi resc şi care nu poate 

fi  explicat fără a lua în calcul 

existenţa unei planete foarte 

mari, care, prin forţa ei gra-

vitaţională, modifi ca orbita 

acestuia, scriu cei de la Quan-

ta Magazine.

Acest fenomen apare şi în 

cazul altor corpuri cereşti din 

centura Kuiper, de la limita 

sistemului solar, observaţie 

care i-a determinat pe Brown 

şi Batygin să ajungă la con-

cluzia privind existenţa Pla-

netei Numărul Nouă.

O nouă dovadă privind existenţa Planetei 
Numărul Nouă în sistemul nostru solar

Utilizatorii atacati cu 

documente Offi ce infecta-

te a crescut de peste 4 ori 

comparativ cu T1 2017, 

procentul din totalul de 

exploit-uri folosite în ata-

curi, a ajuns să fi e aproa-

pe de 50%, reprezentând 

dublul mediei deţinute de 

Microsoft Offi ce în 2017, 

arată un studiu 

Kaspersky Lab.

„Atacurile bazate pe explo-

it-uri sunt considerate foarte 

puternice, pentru că nu nece-

sită inţeractiuni suplimentare 

cu utilizatorul, iar autorii pot 

să „livreze” discret codul pe-

riculos. Prin urmare, sunt foar-

te des folosite: atât de infrac-

torii cibernetici în cautare de 

profi t, cât şi de atacatori com-

plecsi, sprijiniţi de state”, ara-

tă studiul, potrivit playtech.ro.

Rezultatele analizei arată 

că în primul trimestru, s-a 

inregistrat un afl ux conside-

rabil de exploit-uri care vi-

zeaza programe Microsoft Of-

fi ce, analiştii considerând ca 

acesta este vârful unei ten-

dinţe pe termen lung, deoa-

rece au fost identifi cate cel 

putin 10 exploit-uri pentru 

Microsoft Offi ce folosite în 

perioada 2017-2018, compa-

rativ cu două exploit-uri ze-

ro-day pentru Adobe Flash, 

în acelasi interval.

Analiştii spun că procen-

tul din exploit-urile folosite in 

atacuri, pentru Adobe Flash 

Player descreşte, ajungând în 

T1 la mai puţin de 3% din 

pricina eforturilor făcute de 

Adobe şi Microsoft pentru a 

creşte securitatea acestuia.

„Ameninţările din primul 

trimestru ne arată, încă o da-

tă, că insufi cienta atenţie fa-

ţă de patch-urile necesare 

este una dintre cele mai im-

portante pericole din dome-

niul cibernetic”, spune Ale-

xander Liskin, security ex-

pert la Kaspersky Lab.

„După ce infractorii afl ă 

despre o vulnerabilitate, pre-

gătesc un exploit. Apoi, de 

multe ori, folosesc phishing-ul 

ca vector de infectare, com-

promiţând utilizatorii indivi-

duali şi companiile prin in-

termediul unor e-mail-uri cu 

fi şiere infectate. Mai mult, 

astfel de vectori de atac de 

phishing direcţionat sunt dis-

creţi de obicei şi folosiţi ade-

sea în atacuri direcţionate 

complexe – au fost numeroa-

se astfel de exemple în ulti-

mele şase luni”, se menţio-

nează în raport.

Atacurile informatice prin intermediul 
unor documente Office infectate au crescut 
de 4 ori în primul trimestru al anului

Chiar dacă Facebook 

Stories nu a ajuns nici pe 

departe la popularitatea 

funcţiei similare din 

reţeaua Instagram, asta 

nu va opri Facebook din a 

încerca să obţină profi t de 

pe urma acesteia.

Potrivit statisticilor furni-

zate de administratorii reţe-

lei de socializare, secţinea 

Facebook Stories este frec-

ventată de aproximativ 150 

milioane de utilizatori în fi -

ecare zi, suffi cient pentru a 

justifi ca target-area acestora 

cu reclame, potrivit go4it.ro.

Aflate deocamdată la sta-

diul de testare, reclamele 

afişate la secţiunea Facebook 

Stories iau forma unor cli-

puri video cu lungimea de 

15 secunde, pe care le pu-

tem sări imediat după afi-

şarea iniţială.

Observate mai întâi de uti-

lizatori din Brazilia, clipuri-

le vor fi  în cele din urmă în-

soţite de link-uri către pagi-

na produsului promovat, la 

fel ca reclamele afi şate deja 

în reţeaua Instagram. De al-

tfel, companiile interesate de 

promovare în reţeaua Face-

book vor putea migra foarte 

uşor reclamele video distri-

buite deja pe Instagram.

Având în vedere faptul că 

secţiunea Stories este pe cale 

să depăşească News Feed în 

privinţa numărului de postări, 

decizia Facebook de a intro-

duce reclame la această cate-

gorie ar putea avea un impact 

semnifi cativ asupra venituri-

lor realizate. Rămâne doar de 

văzut dacă nu cumva apari-

ţia reclamelor va tempera ape-

titul utilizatorilor pentru pos-

tările Facebook Stories.

Facebook va afişa reclame 
la secţiunea Stories

Un expert în securitate 

a făcut de curând o dez-

văluire îngrijorătoare 

pe blogul personal. Robert 

Wiggins a descoperit fap-

tul că TeenSafe a pus date 

necriptate referitoare la 

utilizatorii săi pe câteva 

servere Amazon.

TeenSafe este una dintre ce-

le mai populare aplicaţii pen-

tru monitorizarea copiilor, atât 

din prisma locaţiei în care se 

afl ă, cât şi a mesajelor pe care 

obişnuiesc să le expedieze. Din 

motive greu de înţeles, adrese-

le de email pentru ID-urile Apple 

ale copiilor împreună cu paro-

lele aferente au fost puse la păs-

trare în format neprotejat pe 

un server Amazon.

Adresele de email pentru 

conturile Apple ale părinţilor 

au fost de asemenea expuse, 

dar măcar, acestea din urmă 

nu au fost însoţite de parole.

Deşi situaţia era oricum 

una foarte gravă, modul în ca-

re funcţionează TeenSafe a 

sporit gradul de risc la care 

sunt expuşi utilizatorii. În ul-

timii ani, Apple a început să 

forţeze posesorii de iDevice-uri 

să-şi activeze autentifi carea 

cu doi factori.

Asta înseamnă că accesul 

la numele de utilizator şi pa-

rola aferente contului tău nu 

mai sunt sufi ciente în proce-

sul de autentifi care. Din pă-

cate, serviciul TeenSafe nu 

funcţionează decât atunci când 

nu ai activată autentifi carea 

în doi paşi, potrivit madiafax.

Astfel, dacă cineva cu sco-

puri maliţioase a accesat date-

le TeenSafe de pe serverul Ama-

zon, putea să-ţi intre pe iCloud, 

să-ţi vadă toate pozele, contac-

tele şi, cu un pic de efort, între-

gul istoric al conversaţiilor.

Imediat după ce au afl at 

de aceste nereguli, cei de la 

TeenSafe le-au comunicat re-

dactorilor ZDNet că au oprit 

serverul cu pricina şi au ini-

ţiat un proces de avertizare 

a clienţilor care ar putea fi  

afectaţi. Partea proastă este 

că au fost necesare dezvălu-

irile lui Wiggins pentru iniţi-

erea acestui proces.

Mii de conturi Apple, expuse 
hackerilor de o aplicație
Datele de autentificare pentru câteva mii de conturi Apple au fost expuse din 
greşeală de o aplicaţie menită să localizeze şi să monitorizeze activitatea copiilor.

TeenSafe a pus date necriptate referitoare la utilizatorii săi pe câteva servere Amazon
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane închi-
se, acte, la preţ intră garaj spaţios 
(care se poate transforma în locu-
inţă), loc de parcare 13 mp, înta-
bulat, cart. Zorilor. Se acceptă in-
termediari doar cu împuternicire 
notarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (1.7)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Vând teren extravilan, cu 
utilităţi, în apropiere (paralel) 
de Wonderland, suprafaţa 
2900 mp, preţ 20 euro/mp, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 

Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (9.15)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (4.6)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bu-
nă de funcţionare. Preţ nego-
ciabil. Informaţii și relaţii su-
plimentare la telefon 
0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc 
și reșou mare, făcut la comandă. 
Sunaţi la telefon 0735-176040. 
(1.7)

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (1.7)

¤ Vând hotă electrică puţin folosi-
tă, în stare bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-100529. 
(1.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (9.15)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (1.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (9.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (9.20)

MOBILIER

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (1.7)

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă ex-
tensibilă, pat cu saltea, masă, pat 
cu saltea, 2 fotolii, mască chiuve-
tă, măsuţă, birou, abureși, scau-
ne ecograf, canapea., cuier pere-
te. Tel. 0723-435446 sau 
0264-487179. (1.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, calorifer, WC cu rezervor 
și capac, baterie pentru vană, 
oglindă cu ramă, suport și dulă-
pior cu oglinzi. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (1.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (1.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0758-568676. 
(1.7)

DIVERSE

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

¤ Vând bicicletă MOUNTAIN BIKE, 
în stare de funcţionare, îi lipsește 
volanul, preţ negociabil, sau ac-
cept telefon smartphone plus di-
ferenţă. Sunaţi la tel. 
0747-311391. (2.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Vând moară de mere, cărţi poș-
tale timbre, tablouri, brâu ţesut. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0743-709114. (1.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(1.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-

dalion culoare, fond bej cu gre-
nă și negru, cu dim. 3,50 x 2,50 
m. Informaţii și detalii la tel. 
0744-309401. (1.7)

PIERDERE

¤ Pierdut legitimatie de calatorie 
pe numele Kusztos Anna, UBB, Fa-
cultatea de Litere. O declar nula.

Abonează-te la
monitorul
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Starea naţiei
22:48 Starea zilei
22:52 Starea naţiei
23:30 Conexiuni pe harta 
timpului

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi  la cuțite
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Las fi erbinți
21:30 Câine de luptă
23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Un surâs în plină vară
16:00 Pasiune și speranță

18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Basic - Instructia
22:30 Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 Știrile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 City News Live
13:00 Știri
13:30 Baschet Euroliga: 
Fenerbahce – Zalgiris Kaunas
13:45 Știri
14:00 European Rugby 
Challenge Cup: Leinster Rugby 
- Racing 92
15:30 Teleshopping
16:30 City News Live
16:30 Știri
17:00 Look de campion
17:15 Look de campion
18:00 Știri
18:00 Magazin UEFA 
Champions League
18:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 
ACS Poli Timișoara
18:30 Fotbal Futsal: 
Informatica Timisoara - United 
Galati
20:00 Știri
20:30 România te privește
20:45 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Juventus București – CS 
Concordia Chiajna
21:30 Liga Magazin
22:30 Meci Oină
22:45 Liga Magazin
23:30 Magazin UEFA 
Champions League

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195 / 2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265 / 2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798 / 2007, SC BOGDY 
MARJ CLEAN anunţă începerea demersurilor i n vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul CURĂŢĂTORIE 
TEXTILE din localitatea Cluj-Napoca, str Alverna nr 71-73.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, calea Dorobanţilor nr 99, în zilele de luni-joi între 
orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
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”U” Cluj, felicitată 
de rectorul UBB 
pentru promovarea 
în Liga a II-a
Rectorul Universităţii Babeș-Bolyai, 
acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, a feli-
citat-o pe ”U” Cluj, proaspăt promo-
vată în Liga secundă de fotbal. 
„Universitatea Babeș-Bolyai promo-
vează excelenţa, iar excelenţa minţii 
este direct legată de un corp sănă-
tos. Sunt valori, principii fundamen-
tale care ne caracterizează pe noi, 
în calitate de comunitate și îi felici-
tăm pe cei de la FC U Cluj pentru 
performanţele obţinute și pentru 
succesul de care se bucură noul pro-
iect sportiv universitar. E un proiect 
sănătos, la care și-au dat mâna, așa 
cum era fi resc, toate universităţile 
publice din Cluj, alături de autorită-
ţile locale și sperăm să sărbătorim 
centenarul Clubului în prima ligă a 
fotbalului românesc”, afi rmă recto-
rul Universităţii Babeș-Bolyai, acad. 
prof. dr. Ioan-Aurel Pop. 
Universitatea Babeș-Bolyai a intrat, 
în anul 2016, alături de celelalte u-
niversităţi publice din Cluj și de au-
torităţile locale clujene, într-un par-
teneriat care are ca obiectiv fi nal re-
vigorarea fenomenului U Cluj și re-
nașterea clubului Universitatea ca 
emblemă a orașului.

CTP a făcut-o praf 
pe Halep: „Eu ştiu 
că profesioniştii 
se deosebesc 
de ştrandişti”
Cristian Tudor Popescu, unul din-
tre marii susţinători ai Simonei 
Halep, a criticat-o dur pe sportivă 
pentru atitudinea arătată în fi na-
la de la Roma, cu Svitolina.
„Nu mi-a plăcut ce a făcut 
Simona în fi nala de la Roma. Nu 
pentru că a pierdut, ci pentru că 
nu a jucat. De la primul schimb, 
atitudinea ei a fost de lehamite 
deranjată: „Ce naiba trebuie să 
mai joc și meciul ăsta?! Doar am 
bătut-o pe Șarapova și am rămas 
numărul 1 mondial”. Eu știu o 
regulă a sportului numit tenis ca-
re deosebește profesioniștii de 
ștrandiști: dacă ai probleme, poţi 
să nu te prezinţi la meci, dar da-
că ai intrat pe teren, atunci joci. 
Nu mai ai dreptul să invoci nimic 
ca scuză, nici oboseala, nici vreo 
accidentare, nici lipsa de chef. Nu 
i-am văzut niciodată pe Federer 
sau Nadal, teferi sau accidentaţi, 
pierzând sau câștigând, în turul 1 
sau în fi nală, să se plimbe pe te-
ren în dorul lelii”a scris Cristian 
Tudor Popescu în „Republica”.

Liga I: Victorie 
categorică 
pentru Dinamo
Dinamo București a surclasat-o pe 
Concordia Chiajna cu scorul de 
4-0 (4-0), sâmbătă, în deplasare, 
într-un meci din etapa a 11-a din 
faza play-out a Ligii I de fotbal. 
Golurile au fost marcate de croaţii 
Antun Palic (8), Ivan Pesic (26) și 
portughezul Diogo Salomao (23 
– penalty, 45). Concordia a avut o 
bară în min. 90, când șutul lui 
Nivaldo a fost respins de portarul 
Jaime Penedo. Aceasta a fost cea 
mai clară victorie reușită de 
Dinamo în acest campionat. 
Dinamo are patru victorii conse-
cutive și nu a primit gol în ultime-
le trei etape. Concordia venea du-
pă trei meciuri consecutive fără 
înfrângere, două victorii în depla-
sare și un egal acasă.

Pe scurt

PUBLICITATE

AHC Potaissa Turda 

a cucerit în premieră 

Cupa Challenge la hand-

bal masculin, duminică, 

deşi a fost învinsă de 

formaţia elenă AEK 

Atena cu scorul de 27-26 

(11-18), în Sala Olimpică 

„Nikos Gkalis” din 

Atena, în manşa secun-

dă a finalei.

Potaissa a câştigat trofeul 

după ce în tur se impusese cu 

scorul de 33-22.

Turdenii au jucat a doua lor 

fi nală consecutivă în Cupa 

Challenge anul trecut pierzând 

ambele manşe cu Sporting Li-

sabona, 28-37 în Portugalia şi 

24-30 la Cluj-Napoca.

Potaissa a arătat că este 

mai bună decât AEK şi a do-

minat meciul din capitala 

Greciei conducând aproape 

tot meciul, victoria de pal-

mares a gazdelor venind din-

tr-o aruncare de la 9 metri 

tratată cu superfi cialitate de 

ardeleni în ultima secundă.

Echipa antrenată de Horaţiu 

Gal a făcut o primă repriză ex-

celentă şi conducea la pauză cu 

18-11. Potaissa avea 21-17 în 

min. 43, dar ultimul sfert de oră 

jucătorii turdeni nu s-au mai 

concentrat la joc, fi ind clar că 

nu mai pot scăpa trofeul, iar 

AEL a forţat şi obţinut o victo-

rie de consolare. În min. 54, gaz-

dele au reuşit egalarea, 23-23, 

apoi trei jucători de la Potaissa 

au fost eliminaţi câte 2 minute 

la intervale scurte, însă Potai-

ssa a reuşit să marcheze şi în 

trei jucători. Oaspeţii au ratat şi 

o aruncare de la 7 metri, dar 

grecii au obţinut victoria cu 

27-26, la ultima fază. 

Potaissa este a patra echipă 

din România care câştigă Cupa 

Challenge, după CSA Steaua Bu-

cureşti (2006), UCM Reşiţa (2007, 

2008, 2009) şi HC Odorheiu Se-

cuiesc (2015).

AHC Potaissa Turda 
a cucerit în premieră 
Cupa Challenge

Raluca SAS
vsport@monitorulcj.ro

CFR a cucerit al patrulea 

său titlu de campioană 

naţională după cele din 

2008, 2010 şi 2012.

Unicul gol al partidei a fost 

înscris de Damjan Djokovic 

(43), cu capul, după ce croatul 

fusese inspirat introdus pe te-

ren în min. 37 de antrenorul 

Dan Petrescu, în locul lui Mi-

hai Bordeianu, accidentat.

Clujenii au câştigat titlul toc-

mai în faţa campioanei de anul 

trecut, care se încununa în 2017 

după o victorie cu 1-0 pe teren 

propriu cu ... CFR Cluj.

Meciul de la Cluj-Napoca 

a fost unul încălcit, marcat 

de miză, fi ind disputat între 

cele două careuri, fără prea 

multe ocazii. Abdel Omrani 

a ratat o oportunitate (3) pen-

tru ardeleni, iar Cristian Ga-

nea a avut şansa golului pen-

tru FC Viitorul (16).

CFR este singura echipă din 

acest campionat care nu a pier-

dut pe teren propriu.

În celălalt pol de interes al 

etapei, FCSB a învins-o pe As-

tra Giurgiu cu 1-0 (1-0), prin 

golul înscris de francezul Har-

lem Gnohere (41). Ambele 

echipe au ratat multe ocazii 

de gol, Bogdan Planic (25), 

Harlem Gnohere (37), Cristi-

an Tănase (76) au ratat de la 

FCSB, iar Florentin Matei (22), 

Silviu Balaure (32) şi Erico 

(83), de la oaspeţi.

FCSB putea primi un penalty 

în min. 29, la un duel între Bu-

descu şi Piotr Polczak.

FCSB încheie, ca şi în sezo-

nul trecut, pe locul al doilea.

Antrenorul Dan Petrescu a 

povestit că le-a prezentat jucă-

torilor un fi lm în care familiile 

lor îi încurajează înaintea me-

ciului decisiv pentru titlu, cu 

FC Viitorul.

„Am avut şedinţa de joc, 

ce trebuie să facem când avem 

mingea, când nu avem min-

gea, cum fac de obicei şi pe 

fi nal am avut un video, pe 

care l-am văzut înainte. Mi 

s-a părut extraordinar. Fami-

liile jucătorilor, copiii, mama, 

şi din Croaţia, şi din Franţa, 

şi din România trimiteau me-

saje, „hai CFR, hai să fi m 

campioni>. Eu am plâns şi 

când l-am văzut singur şi 

când l-am văzut cu ei. A fost 

motivaţional foarte bine”, a 

declarat Petrescu, la confe-

rinţa de presă de după întâl-

nirea cu FC Viitorul.

Antrenorul CFR Cluj a vor-

bit şi despre stilul de joc al „fe-

roviarilor”, criticat de mulţi: 

„Dacă jucam la Barcelona cred 

că eram pe locul 8 şi eram 

alături de Dinamo. Eu am vrut 

să câştigăm campionatul. Eu 

joc în funcţie de adversar, nu 

jucăm defensiv, dar nu putem 

face presing în permanenţă. 

Eu nu le cer niciodată jucăto-

rilor să se retragă”, a mai spus 

Dan Petrescu.

CFR Cluj este campioana României
CFR Cluj a câştigat al patrulea titlu de campioană, după ce a învins Viitorul cu scorul de 1-0.

CFR Cluj a mai cucerit titlu în 2008, 2010 şi 2012
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